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VENDAS DENATAL TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 
Comércio emplishorários | Projeto binacional pode 

contemplar Porto de Estrela 
Retomada de antigo plano do Mercosul pode destravar navegação comercial no Rio Taquari Sindicatos fimam acordo para 

estender funcionamento das lo- 
jas em dezembro. Em nível na- Brasil e Uruguai retomam tratativas sobre complexo hidroviário tiva privada é a esperança para viabilizar obras de infraestrutura e 
cional, IBGE revela recuo no de: para interligar mananciais de ambos os países. Porto de Estrela é — retomar a navegação no Rio Taquari, Lideres locais acompanham 
sempenho do setor, 2 um dos pontos estratégicos na exploração fluvial. Apoio da inicia- movimento e apostam na exploração turística. 7 

Aplausos 
aos novos 

, talentos da 
literatura 

Projeto Os Jovens Poetas de 
Lajeado lançou ontem o 25º 
livro. Publicação enaltece tra 
balhos de estudantes de 33 es 
colas. Promovido pelo Rotary 
Club o-Engenho, obra 

“ 

Ato ontem à noite no 
auditório do Ceat marcou 

POLUIÇÃO SONORA 
FÓRUM ESTADUAL DE EMPREENDEDORISMO, 

A quem ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO 

compete a 
e Zn? ) [> g à) 

fiscalização? ( a V11 ] 
Ministério Público, Brigada Mi- LOCAL: Cum Tin e Cata é Laudo ri 

litar e município defendem atua- 
ção conjunta para coibir excessos 
durante a noite em Lajeado. 
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EDITORIAL 

Um velho 
sonho logístico 

m desejo internacional volta à 
tona após quase quatro décadas 
de debates irresolutos. Projeto 
que chegou a constar no Progra- 

ma de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 
2), a ideia de construção da Hidrovia Bra- 
si- Uruguai é retomada, agora por parte das 
autoridades uruguaias. 
O audacioso plano intetigariaos dois paí- 

ses por meio do corredor Lagoa Mirim - Ca- 
nal de São Gonçalo - Lagoa dos Patos - lago 
- Gualba - Rio Jacul - Rio Taquari, com um 
dos terminais no Porto de Estrela. À ideia é 
promissora e pode representar uma solução 
de transporte hidroviário oportuna para o 
desenvolvimento do RS. 

Hoje, o governador Eduardo Leite devere- 
ceber comitiva do pais vizinho para discutir 
a possibilidade do empreendimento. As arti- 
culações geram expectativas. Contudo, tan- 
tas foram as promessas e tentativas de tirar 

6a. articulações 
geram expectativas. 
Contudo, tantas 
foram as promessas 
e tentativas de tirar 
o plano do papel 
que há um certo 
ceticismo” 

o plano do papel que há um certo ceticismo. 
Verbas volumosas já foram aplicadas para 

adaptações do percurso. Estima-se que pelo 
menos R$ 4 milhões foram usados em dra- 
gagens no trecho da Lagoa Mirim, no Sul do 
Estado. Outros R$ 5 milhões foram gastos 
emestudos de viabilidade. 

Espera-se que, desta vez, antes da aplic 
ção de dinheiro público, haja mecanismos 
para garantir que 0 projeto de fato cvolua. 
Para Estrela ser contemplada no trajeto, as 
chances são ainda menores, Pela distância, o 
que pode se tomar mais viável é uma cone- 
xão entre Uruguai com o Porto de Rio Grat 
de, Ainda assim, o Vale deve estar atento aos 
novos movimentos. 
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“Representar a minha cidade vai 
muito além de carregar uma faixa” 

A jovem Amanda Ludwig, 
19, é estoquista de uma 
empresa de cosméticos 

e cursa Biomedicina na 

Univates. Embora tenha 

nascido em Encantado, 

sempre viveu em Roca 
Sales, e construiu ampla 
identificação com o 
município. Essa relação 
deve se fortalecer com 
o seu reinado durante o 

quadriénio 2021-2024. Ela 
chegou ao topo em uma 
disputa de 15 candidatas. 

Essa foi a sua primeira 
ipação em concursos de 

leza? Como ocorreu o teu 
ingresso nesse universo? 

Sim, sempre tive vontade de participar 

do concurso e coloquei como um dos 
objetivos de vida. Quando era criança, 
eu admirava as soberanas do nosso 

município eme perguntava seumdia 
estariano lugar dela. 
Quais foram os fatores que 

contribuíram para teu ingres- 
so na disputa? 
Sem dúvidas, o incentivo e o apoio 

que recebi de todos os meus familiares, 
amigos e colegas de trabalho foram 
determinantes para cetvar a inscrição. 
A partir disso, me tornei muito mais 

confiante e percebi que havia todasas 
condições possíveis de correr atrás do 

meu sonho. 

Como foram os preparativos? 
Desiquei boa parte do meu tempo nos úl- 

timos meses ao concurso e dividia tarefas 
com as funções da faculdade e do trabalho. 

Tivemos prova cultural, testes de desenvol- 
tura, integração. Uma rotina bem corrida. 
Também contei com a ajuda de uma pessoa 
muito querida, a psicóloga Adriana Pivatto, 
queé sogra da minha irma. Ela conversou. 
comigo sobre como lidar com o nervosismo 
esercumesma. 

Qual a sensação de integrar a 
corte, em especial no posto de 
Rainha? 
E uma felicidade imensa que não cabe 

em mim, mas ainda não caiu a ficha de que 

sou a rainha desse lugar que tanto amo. 

Como foram os primeiros dias 
de reinado e o que você projeta 
para o futuro? 
Anda não tivemos compromissos, 

mas passei esses respondendo a muitas 

mensagens de carinho. Representar a 
minha cidade vai muito além de carregar 
uma faixa e uma coroa. Com muito amore 
dedicação, espero dar o meu melhor junta- 
mente com as princesas e levar no coração 
“cada rocasalense, honrar a nossa Cidade 
da Amizade, Vamos prezar pela hospitali- 
dade eo trabalho da nossa comunidade em 
cada nova ação, a história desse lugar 

Quais são as atribuições de 
uma rainha e o que o concurso 
agregou? 

Acredito que as responsabilidades de 
uma rainha sejam escutar o povo, tratar 
a todos com igualdade, respeito, carinho, 
ser uma pessoa que cutve bons reaciona- 
mentos com as pessoas nas redes sociais. 
“Tentar fazer a diferença e estar sempre 
aberta a novas possibilidades de evolução. 
O concurso desenvolveu ainda mai 
minha habilidade de falar em público, a 

gravar vídeos, lidar com a pressão e a ace- 
s eter a própria autocrtc 
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FOI NOTÍCIA 

IBGE projeta safra Gil é eleito à Academi Congresso aprova R$9,3 : Estado registra queda de 
recordedegrãosem2022 : Brasileira de Letras homicídios em outubro 

O IBGE divulgou uma esti O cantos compositor e exmin- = Os homicídios caíram 31,8% 
mativa inicial recorde para a — sro da Cultura, Gilberto Gl foi mo mês passado. Segundo safra agrícola de 2022. A pre- : clero para a cadeira 20 da Aca- dados da Secretaria de Segu- visão é de uma produção de * gemia Brasileira de Letras (ABL), rança Pública (SSP), foram 118 
270,7 milhões de toneladas vaga desde maio de 2020, com a t vitimas ante 173 em setem- 
de grãos, cereais e legumi- morte de Murilo Filha. Ele recebeu bra. Lajeado está entre os 
nosas, quase Sb amais que - 2y dos 34 votos possíveis e ds 7a municipios que não tiveram este ano. O milho deve unit: assucom peca sois aan E registos de assassinatosdu- 
jar na retomada. hãoe o escritor Ricardo Daunt. rante o período. 
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Girando 
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GRANDE PRÊMIO DE 

R$100mi 

Wwww.girandosol30anos.com.br 

*Consulte o regulamento da promoção no site. 
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Opiniãoanálise 

Errata 
Na edição de quarta-fei- tratava da 5º edição do evento. 

ra, publiquei sobreo Fórum —  Naverdade, o importante TIRO CURTO 
Regional de Enfrentamento movimento chegou à sua 10º 
à Violência Contra a Mulher. edição em 2021. E parabéns o 
No entanto, escrevi que se aos organizadores. 

RODRIGO MARTINI 
+ O diretor da Agência de Desenvolvimento Inovação 

Local (Agil), Cristiano Zanin, e um dos coordenado- 
e resdo Pro Move Lajeado, Albano Mayer, visitaram 

o Mind7 Startup, em Caxias do Sul. A ideia é buscar MST em Laleado cre nai ça 
* Ainda sobre a Agil, o objetivo de Zanin é estreitar as 

Sul possulalgu- felações com o ecossistema de inovação da Serra gaú- 
mas cooperativas, cha, pormeio do Instituto Hélice, com sede em Caxias 

stituídas por fa- e do Sul. Da mesma forma, ele reforça a parceria como 

Rio Grande do 

mílias assentadas da Reforma ç Instituto Caldeira, com sede em Porto Alegre. 
Agrária, e a maioria é especia- + Noevento do PP regional, realizado ontem, em 
lizada em alimentos orgânicos. Lajeado, o prefeito lajeadense Marcelo Caumo quase Uma dessas é a Cooperativa 
dos Trabalhadores Assentados confirmou a pré candidatura a deputado estadual. Para 
da Região de Porto Alegre alguns, o anúncio oficial é só uma questão de tempo. 
(Cootap), com sede em Eldo- + Os vercadores de Encantado Andressa Cristina de 
rado do Sul, e cuja origem re- Souza (MDB), Valdecir Gonzatti (MDB) e Carlos da. 
Inte Dispóico (e pulêmiico) Silva (MDB), ca chefe de gabinete da Câmara, Micheli 

Boaro, estão em Brasília para o evento “Comunicação Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra, o famige 
rado MST, E essa Interessante Legislativa e Cidadania”, uma obra da empresa Plená- 
entidade é responsável, hoje, ria Assessoria, em conjunto com a UVB. Entre diárias, 
por uma parte da alimentação fertilizantes químicos coutros suco de uva, suco de laranja e passagens e inscrições, a viagem que iniciou no dia 9 € 
de milhares de alunos da rede aditivos sintéticos. E o contrato extrato de tomate orgânico. É se encerra hoje j custou mais de R$ 30 mil. 
municipal de Lajeado. firmado este ano com o gover- uma forma de valorizar a agri- Di 
A Cootap trabalha somen- no de Lajeado, por meio do cultura familiar e, ao mesmo ad cocanças cogu pie cod 

te com produtos orgânicos Programa Nacional de Alimen- tempo, desmistificar o afamado nas páginas policiais graças à apreensão de produtos 
certificados, ou seja, cultiva- tação Escolar (PNAE), prevéa— MST enaltecer o lado bom da supostamente “impróprios para o consumo” em seu 
dos sem o uso de agrotóx os, entrega dearroz parboilizado, — política de reforma agrária. estabelecimento comercial. Ele também já atuou como 

Secretário da Saúde no municipio. 
+ O governo de Lajeado garantiu autorização da CCR 

Campings e Viasul para instalar iluminação sob a ponte da BR-386 
Pr! que cruza o Rio Taquari. O objetivo é garantir mais 

balneários segurança embarcações que utlzam aaa 
Atemporada de verão está 

cdigandocas banhistas inlam 
as peregrinações aos campings 
ebalneários da região. Em Ta- 
quari, o poder público implan- Y ue o Gaúcho da Geral 
Camping Municipal 
Azambuja Guimarães. A área 
do Capão, como é conhecida, 

R$ 57 milhões em sete edições 

fica às margens do Rio Taquari. 
Foram instaladas lixeiras, as 

AT Estrela Multifeiraconta-  deanimais, do Salão do Turismo | churrasqueiras foram reforma- 
bilizou 52 mil visitantesemais do Saldo da Inovação. Com das, e a administração também 
de R$ 18 milhões em negócios relação às demais edições, e de investiu em melhorias no acesso, =” 
efetivados e/ou prospectados. acordo coma Cacis, jáforammo- | plantação deárvores, instalação 
São números recordes que vimentados R$ 57 milhões em de redes elétricas, etambém Ontem, o suplente de vereador em Lajeado e coordenador 
confirmam a importância a negócios. Foram R$ 5 milhões projeta banheiros no espaço. Nos regional do PSB, Rodrigo Conte, recebeu a visita do deputado es- 
consolidação do evento realizado — na Iºedição; R$5,Smilhõesna | próximosdias, outros municípios tadual Gaúcho da Geral (PSD), que conquistou quase mil votos 
no Porto de Estrela, equenesta 2%: R$6milhõesna 3º; R$ 6,5 devemanunciar investimentosna no Vale do Taquari em 2018, sendo 219 só em Lajeado. Além de 
última edição contou com 270 milhõesna 4º; R$ 6 milhões na área. Ah, enão podemos esquecer conversarem sobre o momento atual do Grêmio no campeonato 
expositores, além da exposição 5%;eR$ IOmilhõesna6*edição. | ositensdesegurança! brasileiro, eles debateram e muito sobre articulações políticas 

A 
Apresentação: Diariamente Me ADI dE) 
Adair Weiss 6has8h PAN ECO) PIAN 

prot? inpursio | MIR €P mom 

PAP GH) aesicredi ummaçem SEDE 
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nação 

políticacidadania 

Perturbação do sossego: 
quem deve fiscalizar? 
Reclamações sobre e 
som alto e baderna são (o) que diz 
frequentesemlajeado à legislação? 

Conforme a Lei 7.648/2006, bares, boates ou similares de 
Dt aca Lajeado que possuam música ao vivo após 22 horas deve 

adotar instalações adequadas de proteção acústica. Caso 
contrário, as penalizações vão desde notificação por escrito 
até cassação do alvará. Já a norma mais recente da Asso- 

om ao, consumo de. ciação Brslira de Normas Técnicas (ABNT), de 2015,e5- postais da semana, pela manhã a suja pla ras rei do cbidas alo E elece que os ruídos em zonas residenciais não devem E 
Palmos priguo Relatos ultrapassar 55 decibéis entre 7h e 20h e 50, das 20h às 7h. o 
de periarbáção do soe» ' 

sepopúblicossorecorrentesem Procedimentos para . ES mimo 
ajeado, em especial de vizi- DIEFENHACH KUMN 

hos de bares outros espaços medição dos decibéis e Bites 
localizados entre os bairros Alto 
do Parque e Universitário. O cli- 1-0 cidadão pode fazer a denúncia por meio da ouvi 
max é nos fins de semana. doria ou protocolo na Prefeitura; 
De acordo com o presidente explica Diefenbach. O promotor atuação se dá por meio de 

da Associação de Moradoresdo 2- A verificação é feita com um Decibelimetro e de- ressalta que existe o “barulho inevi- prevenção, patrulhamento e fiscali- 
Bairro Alto do Parque, Luciano pende da denúncia. Se for anônima, a fiscalização ocorre tável” como as risadas, em especial zação, em especial nos locais onde 
Giongo, os Parques Histórico próximo ao foco da reclamação. Caso o reclamante auto- nas zonas mistas. Portanto, deve-se — há maior concentração de público e 
e do Imigrante são utilizados fize,a ação se desenrola no cômodo indicado por ele; encontrar um ponto de equilíbrio. histórico de 
com frequência pela comuni- h ú é Em paralelo, um inquérito civil Kuhn reforça alguns pontos. 
dade, seja para eventos ou en 3-Quando há excesso, a providência incial adotada é contraumbarno bairro Universitá- “As pessoas devem se divertir, mas a verificação do alvará do estabelecimento, A partir daí 

encaminha-se para a Secretaria Municipal do Desenvol- 
vimento Econômico, Turismo e Agricultura, responsável 
pelo tema, e que vai decidir o destino da questão. 

contro. Porém,, uma parcela se 
excede nos ruídos e o incômodo 

e torna inevitável, pois os lo- 
cais estão encravados em zona 

rio está em andamento. O processo sem exageros. O limite termina 
foi instaurado no começo de outu- quando há interferência na vida do 
bro após denúncia demorador. outro, Setrata de uma questão so- 
Um das movimentações diz res- . cial, de respeito e consciência, Por 

residencial, peito à confirmação, pela outro lado, é preciso ter tolerância 
Estes problemas se arrastam que será feita uma vistoria. Em sua e buscar o diálogo uma, duas ve- 

há uns 15 anos, Temos idosos, Inquérito e ponto Brigada Militar. Já a resolução — defesa, a empresa prometeu fazer — zes, se for preciso, antes de acionar 
moradores em tratamento de de equilíbrio sobre o volume alto cabe à prefei- . melhorias para evitar o problema... a BM”, explica o policial 
saúde. Não é porque o ponto tura. O nível de barulho é medido Caso o individuo queira fazer 
é público que você pode fazer Conforme o promotor Sérgio . pela Secretaria Municipaldo Meio Questão social uma representação, ele deve se 
tudo. As coisas precisam ser fei- — Diefenbach, as fonte de poluição Ambiente, Saneamento e Susten- identificar ao discar para o 190. So- 
tas com respeito ao próximo”, — sonora são variados e requerem — tabilídade (Sema). Segundo o comandante do 22º — mente assim será possível fazer um 
alega Giongo. O Executivo in- medidas distintas para inibir a “Nãoháumasoluçãolincarcigual BPM, major Fábio Kuhn, são feitas — termo circunstanciado, Kuhn refor- 
formou que alternativas estão — prática. No caso de gritarias e al- — para todos, pois cada situação deve. frequentes. operações integradas - ça que a guarnição não pode entrar 
em estudo para resolvero caso. gazarra, a responsabilidade é da ser acompanhada com cuidado”, — como Executivo ea Polícia Civil. A. em residências sem autorização. 

Motoristas sem toxicológico pagarão multa de R$ 1,4 mil 
Punição consta na realização do exame periódico. de 1,5 milhão de condutores não 

3 qa O artigo 165-B do Código de Trân- — está com a situação regularizada. 
nova lei de trânsito, sito Brasileiro (CTB) diz que condu- — Quem estiver com o exame pen- 
sancionada em air veiculo para o qual seja exigida — dente em 1º de dezembro e terá a 

habilitação nas categorias €, Dou E — CNH vencendo até o final de 2023, 
outubro de 2020 e sem realizar o exame toxicológico, . terá a multa aplicada de forma au- 

após 30 (trinta) dias do vencimento . tomática, no momento da renova- 
do prazoestabelecido, éuma infração ção da carteira. Se for fiscalizado 
gravissima. Os condutores dessas ca- . ainda com o exame vencido, rece- 
tegorias, com menos de 70 anos, de- . berá outra multa, também no valor 
vem ser submetidos ao exame a cada de R$ 1.467,35. 
dois anos e seis meses, a partir da ob- 
tenção ou renovação da CNH. Sobre o exame 
Além da multa, de R$ 1.467,35, 0 

motorista tem o direito de dirigir sus- O exame toxicológico é exigido 
io a penso portrêsmeses, com regulariza- . para identificar condutores que fa- 

Motorista que tiver com o exame toxicológico em atraso também cão condicionada a um exame negati- — am uso regularmente de alguma 

que entra em vigor 
nesta sexta-feira. 
Regramento vale para 
motoristas profissionais 

de ônibus e caminhões 

Condutores com carteira de habi- . perderá o direito de dirigir por três meses. vo que conste no sistema do Registro. substância psicoativa, caracteri- 
litação (CNH) nas categorias C, D Nacional de Carteira de Habilitação. zando, assim, fator de risco para 
e E que não estiverem com o exame 180 dias após sua publicação oficial, — Confederação Nacional dos Traba- — (Renach). o exercício da atividade e para à 
toxicológico em dia serão multadosa mas foi adiada por causa da pande- . Ihadores Autônomos (CNTA) e à ocorrência de acidentes de trânsi- 
partir de hoje. De acordo coma nova mia. Secretaria Nacional de Trânsito (Se Multa automática 10.0 valor máximo cobrado pelo 
Jeidetrânsito, aprovada emoutubro A alteração da data inicial ocorreu . natran), quetambémievouemcons am dezembro exame ficou definido em 187 reais, 
do ano passado, a medida entraria apés um acordo entre Associação . deração o elevado número de profis- após acordo entre ABTox e CNTA 
em vigor no último dia 12 de abril, — Brasileira de Toxicologia (ABTax), . sionsis que não vinham cumprindoa De acordo com a ABTox, cerca. com os laboratórios associados 
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Projeto pode destravar antiga hidrovia 
Governos do Brasil é 
do Uruguai retomam 
tratativas sobre 
ligação fluvial de 
Estrela à província 
de La Charqueada 
Modelo de concessão 
no sul gaúcho pode 
ser replicado à região 

Felipe Neltke 

m debate por mais de 
três décadas, a hidrovia 
Brasil- Uruguai ganha 
novas. perspectivas e, 

retoma a esperança da navegação 
comercial no Rio Taquari. Hoje, 
o modal logístico é usado basica. 
mente para O transporte de arei 
até porto de Estrela. 
Os elevados custos de infraes- 

trutura afastaram investimentos 
públicos e agora a expectativa 
fica por conta do setor privado. 
Um modelo de concessão é esta- 
belecida no trecho do extremo sul 
gaúcho e pode vir a ser replicado 
na região. 

O projeto prevê a ligação fluvial 
desde La Charqueada, no Uru- 

Ainda não há uma 
estimativa atualizada do valor ne- 
cessário para deixar os canais com 
condições de jo € trans- 
porte de carga. 
No momento, os principais 

desafios são relacionados à pro- 
fundidade do rio em determi- 
nados pontos e as limitações na 
barragem de Bom Retiro do Sul. 
Especialista acredita que o uso de 
mbarcações modernas. poderia 

driblar estes aspectos. 
Do ponto de vista de líderes 

locais, a principal aposta em rela 
ção ao rio e o porto de Estrela é o 

Rio Taquari é usado para o transporte de areia. Líderes locais acreditam no potencial turístico para melhor aproveitamento comercial do leito 

turismo e transporte de pequenas 
cargas. Conforme o diretor de in- 
dústria da Cacis, Henrique Pur- 
per, é economicamente inviável 
os investimentos em dragagem e 
há dificuldade em trazer grandes 
embarcações. 

“Participei dos debates em 2014 
e não se avançou nesse projeto 
binacional. Temos de encontrar 
formas mais simples de aproveitar 
nosso potencial logístico e estra- 
tégico”, observa Purper. O repre- 
sentante da câmara comercial ein- 
dustrial observa a necessidade de 
retirar o cascalho e ampliar o canal 
navegável, não apenas remover 0 
material para as margens do rio. 

Purper destaca aínda, as difi- 
culdades impostas pela Iegisla- 
ção. Na sua avaliação, no mo- 
delo atual, ainda é mais barato o 
transporte rodoviário em relação 

Líderes locais apontam o elevado custo da dragagem no Rio Taquari como desafio em atrair investidores 

a taxa de transbordo no porto de 
Rio Grande, 

Projeto binacional 
O governo brasileiro trabalha 

com a possibilidade de transfe- 
rir as obras dos canais ao setor 
privado, mediante concessão. A 
primeira etapa envolve análise 
de mercado, obras de dragagem 
e sinalização do Canal Sangra- 
douro até a Lagoa Mirim e do 
Canal São Gonçalo, em Pelotas, 
até o porto de Rio Grande, 
Os custos das obras estão 

avaliados em R$ 25 milhões. A 
capacidade estimada de trans- 
porte de cargas varia entre 765 
mil a três milhões de toneladas 
ao ano. 
Em 2014, foram anunciados 

RS 70 milhões do governo fe- 

deral. Deste valor, R$ 4 milhões 
aplicados em dragagem na La- 
goa Mirim, no extremo sul do 
estado, Porém do lado uruguaio, 
a conexão não foi estabelecida. 
Também foram usados R$ 5 mi- 
Ihões em estudos e projetos. 

Adaptaçi 
ao mercado 

Advogado e especialista no 
setor portuário, Eduardo Kraus, 
reforça a necessidade de em- 
barcações mais modernas e 
adaptadas às realidades locais. 
“A dragagem é pura filosofia, 
precisamos de mais engenharia. 
Embarcações menores e com 
o casco achatado são opção no 

caso do Rio Taquari”, afirma. 
Segundo o especialista, a hi- 

drovia será realidade através de 
um processo natural e diante da 
demanda de mercado, “Talvez 
demore dois a três anos para 
ganhar ritmo, mas cabe lembrar 
que há 70 anos o Rio Taquari já 
trazia carga, com a engenharia 
que se tinha”, destaca Kraus. 
Em relação aos custos logfsti 

cos, Kraus observa a necessida- 
dede volume para reduzir custos 
etornar a navegação viável, Cita 
as oportunidades de transportar 
a produção da Serra Gaúcha e 
do agronegócio do Vale, “Aci 
dito no projeto da hidrovia bina- 
cional e vai acontecer dentro do 
seu tempo, com a força do setor 
primário”, pontua Kraus. 

Projeto da Hidrovia Mercosul prevê ligação 
de Estrela a La Charqueada, no Urugu: 
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Opiniãoanálise 

Negócios 
em pauta 

THIAGO MAURIQUE 

Fechamento em grande estilo 
Fórum dos Em- 
presários da Aci 
retomou as atvi- 
dades presenciais 

na noite de quarta-feira, 10, 
em evento com participação 
de três gigantes do empr 
dedorismo. Nelson Eggers, 
da Fruki, Nestor Heineck, da 

Rogério Kapplei 
nica, contaram as 

histórias da longa trajetória 
à frente dos negócios, com 
muitos ensinamentos sobre 
os momentos de crise, 
Coordenadora do Fórum, à 

diretora da Gota Limpa, Ca- 
mile Bertolin Di Giglio desta- 
ca a coragem e a ousadia dos 
palestrantes, aliada à dedica- 
ção, foco e constante busca 
por conhecimento. “O que 
aprendemos no evento nos dá 
embasamento e coragem para 

Do Vale ao 

seguir sempre adiante.” 
Realizado no auditório da 
redi Integração R$/M 

o evento fechou as ativida- 
des do Fórum em 2021, Ao 
longo do ano, os empresários 
integrantes do Fórum parti- 

litoral 
Tt 18 

Segunda a sexta 
Bh10 às 10h 

Fernando Weiss Rodrigo Martini 

ciparam de reuniões virtuais 
com palestrantes de diferen- 
tes setores. Além de cases de 
empresas do grupo, também 
foram abordados temas como 

SG, saúde mental e gover- 
nança corporativa. 

A Convenção Regional da Asso- 
ciação Gaúcha dos Supermercados 
(Agas), que reuniu supermercadis- 
tas e fornecedores em Tramandai 
entreosdias 10 11, teve expres- 
siva participação de expositores do 
Vale do Taquari 
Nomes como Carmelito e Beto, 

Recanto Verde, Di Hellen, Hed 
ra, Girando Sole Jay Luc ocupa- 
ram espaço na feira, a primeira 
realizada pela Agas após a pande- 
mia de Covid-19. Uma peque: 
prévia da próxima Expoagas, 
maior feira supermercadista do 
MercoSul que não ocorre desde 
2019 devido a pandemia. 

O evento, que ocorre em agos- 
to de 2022, será um termômetro 
das mudanças no comportamen- 
to do consumidor, provocadas 

covid-19. Em Tramandai, 
3% dos expositores participam 

pela primeira vez do evento. 
Sinal de que muitas novidades 
podem ser esperadas nas prate- 
leiras dos supermercados nesse 
pós-pandemia. 

ExTRE ASPAS 

T LANGUIRU 7! Sicredi JANTARES aéjêmas A) 
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Faltam carros 
no mercado 

A fabricação de veículos no Brasil teve o pior outubro 
dos últimos cinco anos. No total, 177,9 mil unidades foram 
montadas, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões 
eônibus, segundo balanço divulgado nesta pela associação 
nacional dos fabricantes, a Anfavea, 
Na comparação com o mesmo mês de 2020, a queda foi de 

24,8%. A atividade segue comprometida pela falta de peças, 
tendo como maior gargalo a escassez global de componentes 
eletrônicos, 
Com menos carros novos nas concessionárias, também 

faltam veiculos semi-novos e usados, que servem de moeda de 
troca na compra de um zero quilômetro. Com isso, as vendas 
deveiculos recuaram 24,5% em relação a outubro do ano pas- 
sado, totalizando 162 mil e 300 unidades comercializadas. 
Dejaneiro a outubro, as vendas de veículos somaram 1 

milhão 740 mil unidades, alta de 9,5% na comparação com 
2020. A diferença se explica pelo choque causado pela chegada 
da pandemia, entre abril e junho do ano passado. Ainda assim, 
a Anfavea adianta que essa diferença deve ser reduzida até 
dezembro, com chance de o ano fechar no vermelho. 

FRASE DO DIA 
Com a transformação digital há 
muitas oportunidades na nossa 

cadeia. Se não preenchermos, 
alguém vai preenchej 

DANIEL 
RANDON 

RÁPIDAS 
+ Lucro no Banrisul - O Banrisul atingiu, nos nove 

meses de 2021, lucro líquido ajustado de R$ 732,3 
milhões, o que representa crescimento de 47,9% na 
comparação com o mesmo pertodo de 2020. A car- 
teira de crédito do banco subiu para R$ 38,7 bilhões, 
crescimento de R$ 2,4 bilhões na comparação com 
“cano passado. Os resultados foram divulgados na 
quarta-feira, 10. 

Prejuízo na BRF—A BRF reportou prejuizo de R$ 
271 milhões no terceiro trimestre de 2021, contra um 
lucro líquido de R$ 219 milhões no mesmo trimestre. 
do ano passado. No segundo trimestre, a companhia 
já havia relatado prejuizo de R$ 199 milhões, Entreos 
motivos apontados pela empresa estão o aumento das. 
despesas financeiras e os juros associados ao endivida- 
mento, contingências, arrendamentos e passivos. 
atuariais da empresa. 

Pmuw 
Imóveis do município. 
aguardam por 
regularização que 
será encaminhada 
em mutirão no. 
de novembro 
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Comércio no Vale amplia 
horários para vendas de Natal 
Sindicatos firmam 
acordo para estender 

funcionamento em 
dezembro. Conforme 
IBGE, setor teve recuo nas 

vendas por dois meses 
seguidos. Presidente do 
Sindilojas-VT diz que 
atividade se mantém em 
alta na região 

comércio varejista 
teve, pelo segundo mês 
consecutivo, recuo nas. 
vendas. Em setem- 

bro, a queda foi de 1,3% na com- 
paração com agosto, conforme 
dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatis- 
tica (IBGE). A sequência negativa. 
ocorre após as atividades do setor 
saltarem 1,2% em julho e atingi- 
rem nível recorde. 
No Vale do Taquari, os efeitos 

são menores, garante o pres 
dente do Sindicato do Comércio 
Varejista (Sindilojas), Francisco 
Weimer, Ainda assim, a entidade. 
fechou acordo com o Sindicato 
dos Comerciários (Sindicomer- 
ciários) para funcionamento do 
comércio em horários diferencia- 
dos em dezembro. 

oram dois acordos diferentes, 
conforme Weimer, Um abrange 
os municípios de Lajeado, Estrela. 
e Cruzeiro do Sul, enquanto o ou- 
trovale para Arroio do Meio e Mu- 
cum. Em ambos, permitirá abei 
tura das lojas em domingos que 
antecedem o Natal, considerada a 
data mais esperada pelo comércio. 

Em Lajeado, lojas poderão abrir nos dois domingos que antecedem o Natal, com horário das 16h às 20h30min 

“Em 15 minutos fechamos o 
acordo, sem nenhum problema. 
Optamos por horários diferentes, 
pois fizemos pesquisas e recebe- 
mos muitas sugestões de entida- 
des, como a CDL Lajeado e a Cacis 
de Estrela”, comenta, No caso de 
Lajeado, Estrela e Cruzeiro do Sul, 
serão dois domingos com possi- 
bilidade de abertura do comércio. 
Em Arroio do Meio e Muçum, será 
somente um. 
Weimer lembra que o acordo 

não obriga as lojas funcionarem 
até determinado horário, e sim 
que possibilita esta abertura. “O 
quenão pode é o estabelecimento 
abrir depois das 21h se este for o 
horário limite. 

Movimento 
Segundo Weimer, a retração 

nas vendas no varejo é um movi- 

mento mais de nível nacional, O 
Vale, segundo ele, se destaca no 
setor e também na criação de va- 
gas. “Tivemos um encontro com 
entidades de cidades como Por- 
to Alegre, Caxias do Sul e Passo 
Fundo. Só Lajeado, sozinha, re- 
presentava um sexto das vagas 
abertas”, salienta. 

Por isso, acredita que o mo- 
vimento no comércio regional 
será satisfatório. “Voltará a ser 
o que era antes de 2019, mesmo 
com a crise, Ninguém vai dei- 
xar de comprar um presente aos 
familiares. Ainda temos o 13º 
salário e os servidores públicos 
estaduais receberão o 13º em di 
desta vez”, projeta. 
Uma pesquisa recente da Feco- 

aponta que calçados e con- 
ões puxam a lista de compras 

prioritárias dos consumidores no 
Natal. Brinquedos e eletroeletro- 

U 

nicos aparecem na sequênci 

Pelo acordo fechado entre 
Sindilojas e Sindicomerciários, 
quem trabalhar nos dois domin- 
gos de dezembro (12e 19) em La- 
jeado, Estrela e Cruzeiro do Sul 
receberá R$ 90, além do direito 
a uma folga na semana que 
tecede o trabalho. Já o valor para 
sábado para quem trabalha em 
horário antigo será RS 45 (fixo) e 
R$30 (comissionados) 
No comércio de Arroio do Meio 

e Muçum muda apenas o valor 
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Horários de 
Natal no Vale 
Lajeado 

Estrela 

Cruzeiro do Sul 
Sexta-feras (10 17 de 
dezembro 
Abertura 
Sábados (4, 11 e 18 de dezembro) 
Abertura até 3 19h 
Domingos (12 19 de dezembro) 
Das Ishãs 19h 
Dias 20,21,22e23 de dezembro 
Abenuraatéas 21h 
Dias24€31 de dezembro 
Aberturaaté as 17h 

Arroio do Meio 

Muçum 
Diasce semana (de 1ºa 17 de 
dezembro) 
Abertura até as 18h30min 
Sábado (4e 11 de dezembro) 
Abertura até as 17h 
Sábado (18 e dezembro) 
Abertura até as 18h 
Domingo (19 de dezembro) 
ds 16h à 20h30min 
Dias 20,21,22€23 de dezembro 
Abertura atá as 20h 
Dias 24e 31 de dezembro 
Abertura atéas 17h 

para 0 trabalho no domingo. Os 
colaboradores receberão R$ 80. 
O pagamento dos sábados ocor- 
rerá da mesma forma que nos de- 
mais municípios. 

Dados do ano 
Segundo dados da Pesquisa 

Mensal do Comércio (PMC), o co- 
mércio varejista acumula cresci- 
mento de 3,8% em 2021, ede3,9% 
nos últimos 12 meses, Desde feve- 
reiro do ano passado, último mês 
antes da pandemia, foram três pi 
cos negativos (abril de 2020, mar- 
ço de 2021 e setembro de 2021) e 
dois picos de altas (outubro e no- 
vembro de 2020 e julho de 2021). 
Na comparação com setembro 

de 2020, o comércio varejista re- 
cuou 5,5% com sete taxas nega- 
tivas entre as oito atividades pes- 
quisadas. Ainda assim, o varejo se 
mantém em um patamar acima do 
apurado em fevereiro de 2020, 

Desoneração da folha será prorrogada por mais dois anos 

O presidente Jair Bolsonaro, em 
evento no Palácio do Planalto, con- 
firmou que a desoneração da folha. 
de pagamento será prorrogada por 
mais dois anos. A medida permite 
que empresas adotem um percen- 
tual sobre a receita bruta em subs- 
tituição à contribuição previden- 
ciária de 20% sobre o salário dos 
empregados. 
A medida beneficia 17 setores 
economia que mais empregam 

no Brasil. Bolsonaro disse que to- 
mou a decisão após se reunir com 
os ministros da Economi, Paulo 
Guedes, e da Agricultura, Tereza 
Cristina, e com empresários. A de- 

soneração, que iria acabar no final 
deste ano, beneficia as empresas 
porque reduz os encargos traba- 
Ihistas que são pagos por elas. 

Lançada em 2012 pelo governo 
Dilma Rousseff (PT), a política de 
desoneração da folha de pagamen- 
to chegou a contemplar 56 setores 
da economia A medida possibilita 
que as empresas contribuam com 
um percentual entre 1% e 4,5% 
sobre o faturamento bruto, depen- 
dendo do setor, em vez de destinar 
20% de contribuição sobre a folha. 
salarial para a Previdência Social. 
Atualmente, a iniciativa ainda 
abrange 17 atividades, a maioria 
delas na indústria. 

Utilizavam o expediente os ra- 

mos de calçados, call center, co- 
municação, confecção e vestuá- 
rio, construção civil, empresas de 
construção e obras de infraestru- 
tura, couro, fabricação de veiculos 
e carrocerias, máquinas e equipa- 
mentos, proteina animal, têxtil, 
tecnologia da informação, tecno- 
logia da comunicação, projeto de 
circuitos. integrados, transporte 
metroviário de passageiros, trans- 
porte rodoviário coletivo e trans- 
porte rodoviário de cargas. 

Medida lançada em 
2012 será prorrogada 

até 2023, após 
anúncio do presidente 
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Cóngquas estrangeiras. 
O CEAT é referência em inglês e alemão há décadas, com destaque na 

[dio |f= [o BRSTU | o [o NM = [ec Tc7] NT 0 o DR o [da aT= [or= [o NM [Ta To [E T(S di [or= RO [=] [UT o To Ao [SME Ta a To = [RE 5) 
[Ui al(o Feto [Mo [o 6] =7iv EIA aU To [7a ac [8 [faro [UE RE] cia t= RN fale |[iT= o [cicTo [SME | =7o [UTor= [or= [o] 

Infantil e todos prestam provas de proficiência, que avaliam os 
conhecimentos de acordo com o Marco Comum Europeu: ouvir, falar, ler e 
escrever. As turmas são divididas, a partir da 7º série, há décadas, 
IE M/o  fcfo(=] afo [o F= Noto [a W/<]gct= [or= [o Rc) a at] Ro [SE ]U | FR 

Língua alemã 

Desde 1892, o idioma está no currículo escolar e, há mais de 30 anos, o 

CEAT possui convênio com o governo alemão. Além disso, é uma das sete 

[cicfo(oF-[-o [o NECTU] No [o 08 = g=17] DE= |U to gr 4= [6 [= [DE= 0/1] 07=] =] 0 =E=] 0) [[or=| O => = Ta a TIO [5 
[ol fo) d[oi[=] a [oi t= RNP ANTT o o BM o To E =] a il a o ME UT a(o [E Ta a Tia é=] Mo =] [0 Ta To [ARS To NE W/=] [E To [o T o a] 
[NT] [aitsidanicio [Ti (o NM (DISID NM) NS ato =] a Eita To VíT<To [fo Ni a To N TVS] BP A WE] a for= [o [ON (DIS DN) A 
Como forma de aprofundar ainda mais os estudos, o colégio oferece 
intercâmbio para Freiburg. Também, os estudantes podem fazer as provas 

do Studienkolleg, para cursar universidades na Alemanha. 

Língua inglesa E 
9 9 próximos 

z E : ã ios: 
Desde 1935, a língua inglesa é um dos componentes intercâmbi 

curriculares. Dessa forma, o CEAT é a 2º escola gaúcha a Alemanha 
incluir a proficiência em língua inglesa no currículo Inglaterte e j 
obrigatório (2017), criando a oportunidade de atingir janeiro de 
Nível Intermediário no Ensino Fundamental (FCE) e, no 
Ensino Médio, Nível Avançado (CAE e CPE). 

Ar do * 
Deutsche Auslandsschularbeit 
International UNIVERSITY OF 

CAMBRIDGE 
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“Meu primeiro contato com uma língua estrangeira, dentro do CEAT, foi em 1999, 
Infância, quando começamos a estudar inglês. As aulas de alemão começaram em 2004, na 4º série. 
Como, naquela época, o CEAT mantinha um programa de intercâmbio com o colégio de Staufen, 
Alemanha, era frequente o contato com alunos alemães dentro do CEAT. Essa era uma ótima 
oportunidade para perceber a importância de dominar mais de um idioma, o que servia também como 
um estímulo para continuar estudando. Em 2010, participei do intercâmbio e, estando em solo alemão, 
logo percebi como haviam sido importantes os anos de dedicação para o estudo de línguas estrangeiras 
antes do intercâmbio. Além do mais, logo percebi que na Alemanha muitas pessoas dominam níveis 
intermediários ou avançados de 2, 3 e, às vezes, até 4 linguas estrangeiras. A comunidade europeia 
compreende a importância de se dedicar ao estudo de mais línguas estrangeiras como uma forma de 
facilitar as interações entre os diferentes povos e, também, como uma maneira de catalisar a realização 
de negócios, o que impacta diretamente a economia europeia. Após passar por essa experiência 
oportunizada pelo CEAT, pude ver claramente a importância de se dominar mais línguas estrangeiras 
para poder conhecer pessoas e, também, para efetivar negócios no exterior. No mundo globalizado, 
dominar apenas uma língua estrangeira não basta. 

Roberto Kussler, mestrando em direito na Universidade de Freiburg, Alemanha, 

'Meu interesse em morar e estudar aqui, se deve à minha família por parte de pai, que é alemã. Eu 
mesma nasci na Alemanha, mas, com 5 anos, minha família se mudou para Lajeado e, desde então, 
estudei no Colégio Evangélico Alberto Torres até me formar no Ensino Médio. Nesse período, o CEAT foi 
muito importante para meu domínio da língua alemã, pois me proporcionou praticar e adquirir novos 
conhecimentos com as aulas semanais da professora Roseli Kussler. Além disso, me proporcionou a 
oportunidade de prestar a prova de proficiência Bl e participar de concursos de leitura em língua alemã. 
Posso dizer que essa experiência fortaleceu a base do meu aprendizado, que sigo aperfeiçoando aqui, 
dia após dia.” 

Sophia Schneider, estudante de ciências da educação na Universidade Johann Wolfgang Goethe 
em Frankfurt, Alemanha. 

No contexto atual, marcado pelo desenvolvimento tecnológico e pelas relações culturais, econômicas, 
sociais e políticas, o aprendizado da língua inglesa é fundamental para todos que buscam crescimento 
pessoal e profissional. Nossos estudantes estão cada vez mais conscientes da necessidade de dominar o 
idioma, que deixou de ser um diferencial para tornar-se pré-requisito no ingresso a novos patamares 
profissionais e acadêmicos. Além 
turismo, possibilitando a comunicação e a apro; jação com todo o mundo. 
Nossa escola tem foco no desenvolvimento das quatro habilidades fundamenta 

falar e escrever. Os alunos são expostos a diferentes situações 
isso, o ensino da língua inglesa 

comunicação no idioma: ler, ouvi 
A comunicativas e encorajados, desde cedo, a expressar-se em inglês. Além 

ilidades exigidas nos exames de proficiência de Cambridge. 
Emeli Dessoy, professora de língua inglesa 

“No CEAT, o ensino da língua alemã faz a conexão entre o passado e o futuro, no presente. Ao estudar 
a língua alemã, estamos conhecendo um pouco mais da nossa história, das nossas origens. Mas, 
principalmente, estamos preparando o jovem para usar os conhecimentos para estudar e trabalhar. São 
muitas as oportunidades de cursar universidades na Alemanha, seja para cursos de graduação ou 
pós-graduação. As provas de proficiência habilitam os estudantes para buscar vagas na Alemanha. No 
mercado de trabalho globalizado, um currículo com línguas estrangeiras é o diferencial. O inglês já virou 
competência obrigatória para a ocupação de diversos postos de trabalho e para estudos universitários. 
O alemão é o diferencial. 'Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus”. 

Nesses anos todos de trabalho no CEAT, é muito gratificante constatar que muitos ex-alunos foram 
estudar, trabalhar e residir na Alemanha. Outros tantos foram estudar ou trabalhar em outros países 
utilizando os conhecimentos em língua alemã adquiridos na escola. Outros, ainda, conseguiram vagas 
em cursos de especialização ou concorridas vagas de emprego porque trazem em seu currículo a língua 
alemã.” 

Rosel 

so, o inglês é o idioma da internet, das mídias, do entretenimento e do 

para garantir a 
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cultur 

Publicação revela talentos e 
desperta apreço pela literatura 
Desde 1996, Os = 
jovens ps 
Laje 
escritores e aproxima 

jo"lança novos 

estudantes e familiares 
ao universo dos livros 

| tamiro ies 

ais de 4,5 mil de: 
os € poesias 

já foram impres- 
sas nas pág 

do livro “Os jovens poetas de 
Lajeado”. A25* obra da co: 
leção foi lançada na noite de 
ontem no auditório do Colé: 
gio Evangélico Alberto Torres Ê a 
(CEAT). As publicações são 
promovidas pelo Rotary Club 
de Lajeado — Engenho com pa- 
trocínio do Sicredi. 

O Grupo A Hora é apoiador cul- 
tural do projeto e responsável pela 
editoração do livro faz cinco anos. 

Do 
Ato ontem à noite no auditório do Ceat reuniu líderes comunitários e empresariais e autoridades da área da educação para lançamento do livro 

De acordo com diretor de merca- reconhecimento, o projeto abre 
do e estratégia, Fernando Weiss, o novas possibilidades. Segundo SE Eae go 
trabalho com os jovens poetas já SRA Fernando Weiss, a leitura tem pe Re Ra 
está introjetado entre os compro- weiss Ko; poder transformador na vida das 
missos da empresa, pessoas, 

“O Grupo À Hora apoia de for- É [ “O estimulo que provoca par: 
ma irrestrita porque temos acerte- A superficialidade e novos escritores, desperta um in- 
“a que nosso papel quanto veiculos pobreza intelectual teresse que multiplicado é capaz 
de comunicação é de estimular à E de mudar gerações. A gente cria 
reflexão e promover as transtor- avançam especialmente uma legião de leitores” 
mações que a sociedade precisa”. estimuladas pelas redes A escritora Ana Cecília Togni 

Para Weiss, a educação e a cul sociais. À confecção de também fala sobre o reconhe- 
tura são itens primordiais para livros eo despertar de cimento sentido pelos autores. 
combater retrocessos enfrentados novos escritores se tora Conforme ela, a sensação foi per- Edson Wiethólter, do Gustavo Adolfo, foi o professor homenageado 
no mundo contemporâneo. “A ainda mais importante”. ceptível por meio de relatos coleta- 
superficialidade e a pobreza in- dos para a revista, lançada no ano — quando a iniciativa foi criada. Aes- — centa. 
telectual avançam especialmente passado, que conta a história do — critora conta que a ideia partiu de Um dos fundadores da entidade 
estimuladas pelas redes sociais, A = projeto um antigo integrante da entidade, . que promove a publicação, Paulo 
confecção de livros e o despertar Uma legião de “Nós recebemos os depoimen- — Reni Nunes Machado. Ele perce- Renato Grewe, é o coordenador 
de novos escritores se torna ainda tos dos poetas que escreveram beu a aptidão da filha pela escrita. da edição deste ano. “A motivação 
mais importante leitores anos atrás. Conseguimos perceber e sugeriu um projeto que desse dos jovens poetas e dos professo- 
Em 2020, ao invés do tradicio- Ao longo dos 26 anos de his- a alegria da família ver, dos ami- oportunidades a estudantes das - res e direção dos colégios nos mo- 

nal livro, foi lançada uma revista — tória, “Os jovens leitores de La- gos verem, deles se verem retrata- escolas do município. tiva a continuar” 
em celebração aos 25 anos do — jeado” oportunizou a inclusão à dosemum livro” “A juventude de Lajeado tem O livro já é uma tradição na ci- 
projeto. Este ano, a publicação . literatura para diversas classes so- talento, são 25 livros, 26 anos de dade. Famílias se orgulham de 
retorna com 207 poemas e 33 ciaise faixas etárias. “Esse projeto ar revelações na poesia. As escolas se. terem representantes de diversas 
desenhos produzidos por alunos . dá voz aos invisíveis. Oportunia 26 anos de preparam para isso, os professores. gerações com poesias publicadas 
de 33 escolas das redes privada e. o menino e a menina das escolas revelações” trabalham muito eos alunos seen-— Se depender do desejo dos orga- 
pública, Além da APAE e do Neja mais afastadas ter acesso ao li- gajam”, conta Ang Cecilia. “Tem. nizadores, o projeto perdurará por 
Liberdade, que educa adultos do — vro”, destaca Weiss Ana Cecília era presidente do gente que virou poeta. Seguiu a. muitos anos como um promotor 
sistema prisional. Para além de dar visibilidade e Rotary Club Lajeado - Engenho — carreira por causa do livro”, acres- — daculturae da literatura na cidade. 

Escaneie 
o QR-Cod 
eouça 
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cultura 

Santa Clara do Sul inaugura 
nova escola em janeiro 
Cerca de 200 alunos, 
entre 1 e 5anos, 
passarão a ser atendidos 
na nova estrutura 

nova Escola Municipal 
de Educação Infantil re- 
cebe os últimos ajustes 
ara inauguração no dia 

22 de janeiro. O espaço educacio- 
nal atenderá cerca de 200 alunos 
na faixa etária entre 1e 5 anos, 
O investimento é superior a R$ 

4 milhões, incluindo a construção 
do prédio, mobiliário e aquisição 
da área de terras, Deste valor, 
cerca de R$ 2,4 milhões são pro- 

enientes de recursos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), por intermé- 
dio do deputado federal Osmar 
Terra, e o restante contrapartida 
do município. 
Com 1.510 mº de área, a nova 

escola construída no entronca- 
mento da Avenida Emancipação 
com a Avenida Paulo Décio Goer- 
gen segue modelo padrão do 
verno Federal, totalmente adapt; 
da com acessibilidade, Contempla. 

os nero 

Investimento para construção de escola é superior a R$ 4 milhões 

10 salas de aula, cozinha, refeitó- 
rio, lavanderia, lactário, sala de 
amamentação, banheiros, fraldá- 
rio, salas multiuso e administrati- 
vas, solários, pátio coberto e esta- 
cionamento. 

O prefeito Paulo Kohlrausch vis- 
toriou a obra nesta semana. “Fico 
muito feliz em saber que os alunos 
já iniciarão as aulas ano que vem 

no novo espaço, muito mais am- 
plo, moderno e confortável. Em 
Santa Clara do Sul, a educação é 
prioridade e este investimento é 
um exemplo disso”, destaca. 
Atualmente são atendidos cerca 

de 750 alunos na rede municipal 
de ensino, sendo que o investimen- 
to médio do governo municipal 
por estudante é de R$ 800 pormês. 

Credenciamento para Feira 
Natalina abre nesta sexta-feira 

Entidades culturais e assisten- 
ciais sem fins lucrativos podem se 
inscrever a partir de hoje, 12, para 
participar da Feira Natalina, que 
será realizada entre os dias 1º 
de dezembro, no Parque dos Dick, 
integrando a programação do Natal 
no Coração. 

Por meio de credenciamento, será 
autorizado o uso de espaço público 
para entidades culturais e assisten- 
ciais sem fins lucrativos, com sede 
em Lajeado. A Feira Natalina deverá. 
oferecer produtos artesanais prefe- 
rencialmente de temática natalina. 
A estrutura da Feira será montada 
e disponibilizada pela Secretaria da 
Cultura, Esportee Lazer. 
Os interessados devem preen- 

cher a ficha de inscrição disponível 
no site da Prefeitura de Lajeado e 
enviar para o e-mail lisandra.pers- 
chilajeado.rs.gov.br até o dia 22 
de novembro. À validade da inscri- 

jo ocorrerá somente após avalia- 
ção pela Secel confirmação para o 
e-mail da entidade. 

Serão selecionadas 10 entidades. 

Serão selecionadas 10 entidades culturais e assistenciais 

culturais e assistenciais inscritas para. 
o exercício de atividades comerciais 
na Feira Natalina, que ficará no en- 
tomo da Aldeia do Papai Noel, próxi- 
maàsquadras deareia. 
A Feira Natalina funcionará de 

segunda a quinta-feira das 19h às. 
22h, e de sexta-feira a domingo das. 
18hàs22h. 
Mais informações podem ser 

obtidas com a Secel pelo telefone 
3982-1080. 
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em que não temos internet, mo- 
nitoramento eletrônico. Viramos 
muito dependentes disso, das tec- 

ontece uma falha, 
parece que há um bloqueio na 
nossa atuação”, diz Renner. 

No simulado, os municípios tive 
ram que responder a questionamen- 
tos sobre como agiriam em determi 
nadas situações, de modo a verificar 
seu nível de preparo para u ação e ver 
o que precisa ser melhorado para o 
enfrentamento do problema quando 
houver necessidade em situação real. 

Participaram do simulado as 
defesas civis dos municípios de 
Arroio do Meio, Bom Retiro do 
Sul, Taquari, Roca Sal 
Guaporé, Marques de 
nas e Lajeado. Representantes de 
bombeiros militares e voluntários, 
além da Defesa Civil estadual tam- 
bem estiveram present 

nologias. 

, Muçum, 
za, Coli- 

OBITUÁRIO | 

JIOVANI RAFAEL SCAR- 
TEZINI, 49, faleceu ontem, 
11.0 sepultamento foi no 
Cemitério Santo Antão, em 
Encantado. 

HALEI ROQUE BOUVIÉ, 
78, faleceu ontem, 11.0 
sepultamento foi no Cemitério 
Católico de Capitão. 

Para informar falecimentos: 
= WhatsApp: (51) 92487689 
* Fone: 37104200 
«E-mail 
cerldeomatiamoerupcahora met br 
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pP Representantes de nove municípios estiveram presentes na atividade, que ocorreu ontem, em Lajeado 

ER |, Objetivo da atividade de foi planejar soluções e aprimorar 
rasa ode qt foi criar soluções o sistema de prevenção em situa- 

= Y conjuntas e aprimorar gôeade cheia por melo de Inform 
| | lendo E çãoe comunicação. 
Tudo Cd sistema de prevenção O simulado foi ministrado pelo e otica para enchentes coordenador do Departamento de 
a Y figa E Sra Tednsito, Vinicius Renner e contou 

oie to flo] l com a participação de represen- 
KZ ar tantes dos municípios da macror- 

uid região que também são atingidos Em gi gi 
es pelas cheias do Rio Taquari. 

ECT] E quipes da Defesa Civil de A ídeia do simulado é avaliar e 
Eai pes municípios da região se. melhorar a capacidade de respos- 
Wild fere reuniram na manhã de ta de cada defesa civil, como uma 
safa E ontem, 11, para um simu- atividade de prevenção. “Traba- 
p tado de mesa. O objetivo da ativida- — lhamos aqui em um ambiente 
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ESPORTES 

PADEL 

ATLETAS DO VA 

Eventos ocorrerão em 
Balneário Camboriú 
e Mar Del Plata, 

entre novembro e 
dezembro 

Vale do Taquari se tomou 
Juma potência no Padel. 
Em todas as competi- 
ções seja nível estadual, 

nacional ou sul-americano, temos 
atletas da Região se destacando. A 
prova disso foi a convocação de nove 
jogadores para a disputa de dois Pan- 
“Americanos, 

Entre os dias 24 e 27 de novem- 
bro, Leila Quaresma da Silva, Ka- 
rine Bagatiní Dicdrich, Belqui: 
genhauti, Marcelo Antônio Borges 
e Ricardo Luis Diedrich disputarão 
o título do Pan-Americano Sênior e 
Ladies Brasil 2021, em Balneário 
Camboriú, 

é 12 ocorre o Pan-Americano ama- 
dor, Ele será disputado em Mar Del 
Plata, na Argentina. 
cadas Vanessa Gallas, Bruna dos 
Santos, Isadora Pedotte e Maria 
Clara Bagatini Diedrich. 

CRESCIMENTO DA 
MODALIDADE 

Um dos grandes incentivado- 
res do Padel no Vale do Taquari, 
Ricardo Diedrich comenta que o 
desenvolvimento da modalidade 
começou a partir da entrada de 
professores especializados nos clu- 
bes. “Os atletas começaram a trei- 

Ga 

PATROCINADORES: 

CLUCHSA at Sicredi (iu 
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à (SCertel | Comecta 
“SENOS DELINFERA URBANA 

E DISPUTAM 
CONVOCADOS 
Pan-Americano Sênior e 
Ladies Brasil 2021 
Leila Quaresma da Sia 
categoria 408 
Karine Bagatin Diedrich 
categoria 408 
Beiquiz Sagenhauh 
categoria so 
Marcelo Antônio Borges 
categoria 45 € 
Ricardo Luis Diedrich 
asc 
Pan-Americano amador 

Vanessa Gallas 
Terceira feminina 
Bruna dos Santos 
Terceira feminina. 
Maria Clara Bagatini Diedrich 
Sexta feminina 
Isadora Pedotte 
Sexta fem Graças às diversas quadras espalhadas no Vale, os atletas de padel alcançam bons resultados 

nar, não somente joga 
certeza fez a diferença.” 

Diedrich destaca que possivelmen- 
tealguns atletas voltarão com troféus. 
“Já fui campeão em 2019, vamos bus- 
car novamenteesse título” 
Um exemplo desse crescimento 

está retratado em Maria Clara Ba- 
gatini Diedrich e Isadora Padotte. 
Ambas disputaram a seletiva para 
o Mundial nas categorias Sub-14 e 
Sub-16, respectivamente, mas não 
obtiveram sucesso, Desde o fim do 
torneio, passaram a se dedicar ainda 
mais ao esporte e na seletiva para o 
Pan-Americano foram campeãs na 
sexta categoria, superando mulhe- 
res mais velhas e experientes. 

NO MESMO CAMINHO 
Filha dos atletas Ricardo Diedrich 

e Karine Bagatini Dicdrich, Maria 
Clara cresceu assistindo os pais dis- 
putando campeonatos, ganhando 
títulos e evoluindo na modalidade. 
Faz um ano e meio que iniciou no 

eisso com 

DIO 102.9 
PAN a (0) NAN 

esporte e desde então teve um cres- 
cimento significativo. “Acreditava 
que demorariamos mais tempo para 
ir bem nos campeonatos. Não es- 
perávamos essa convocação. Estou 
muito feliz com toda evolução.” 

Para ela, ter essa experiência é 
muito gratificante. “Muitas expec- 
tativas estão sendo criadas para este 
evento, porém o mais importante 
serão as novas experiências que vou 
viver, a evolução do jogo e o amadu- 
recimento dentro quadra.” 

Parceira de Maria Clara, Isa- 
dora destaca que não imaginava 
ter essa evolução rápida. “Ainda 
temos que evoluir muito para che- 
gar em nossos objetivos, que é jo- 
gar cada vez melhor” 
Sobre a participação no Pan, a atle- 

taespera alcançar um bom resultado, 
mas sabendo que será dificil pela qua- 
lidade dasadvesárias. 

RIFA BENEFICENTE 
As atletas Vanessa Gallas e Bru- 

6 s2525r stsicredi (8 (BCertei 

na dos Santos estão arrecadando 
recursos, por meio de uma rifa 
beneficente, para participar do 
evento na Argentina. Interessados 
podem entrar em contato pelos te- 
lefones 051 9 98805129 (Bruna) 
ou 051 9 85387662 (Vanessa) ou 
ainda por meio da página Padel In 
amil, no Instagram. 

COMO FUNCIONA A 
CONVOCAÇÃO 

Todo ano, ocorre o Campeona- 
to Brasileiro com diversas etapas. 
Durante 9 torneio, os atletas vão 
somando pontos nas respectivas 
categorias e os melhores são con- 
vocados. Em razão da pandemia, o 
Brasileirão não ocorreu em 2020 € 
em 2021, sendo assim, a Confede- 
ração Brasileira de Padel (Cobra- 
pa) promoveu três seletivas — Rio 
Grande do Sul, Paraná e Santa 
Catarina. Cada etapa classificava 
duas duplas por categorias. 

ESPORTES 
SEGUNDA ASEXTA 
12h20min às 13h 

CAMPEÃO 

Família Diedrich foi convocada. 
para disputar os dois Pan- 
Americanos 

PREPARO 
GERAL 

SEMANAL - TERÇAS 
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JEEP E GAIOLA CROSS 

SEDIA ETAPA DO 
CAMPEONATO 
BRASILEIRO 
Cerca de cinco mil cinco mil pessoas. 

O evento inicia no sábado e se- 
pessoas devem gue no domingo, na sede do Jeep 
comparecer ao Club Forquetinha, Piloto da casa, 

Club Maurício Allgayer salienta que o 
Jeep Clube nos evento é válido pelo Campeonato 

pois quem par- Ingressos custam dois dias de evento Brasileiro de 2022, 

s pontos, pilotos nesta edição”. voltar à disputa.” R$ 10 e valem para ticipar ganhará 
Para o evento já estão confir-— Maurício conquistou o título O público sempre comparece sábado e domingo 

cidade de Forquetinha — mados. pilotos do Rio Grande . na categoria Turbo em 2017 e o em bom número à ctapa, e este 
sedia neste fim de sema- do Sul, Santa Catarina, Paraná pai Roní foi campeão pela cate- . ano não deve ser diferente. Os 
na a final do Campeo- e São Paulo. Os jipes começama  goria Aspirado em 2013. Para ingressos custam R$ 10 e valem 
ato Brasileiro de Jeep ir à pista no sábado às 13h, e no - ele, poder voltar a competir após — para os dois dias, a organização da de bebidas ou comida. Oferece 

e Galola Cross. Pilotos de quatro domingo às 9h, com a grande fi- esse período longo das pistas pede ainda a apresentação do. todo serviço de copa e cozinha 
estados já estão confirmados no nal marcada para às 16h. “Tudo — será especial. “Com certeza será. comprovante vacinal com venda de lanches e carne por 
evento que deve reunir cerca de indica que teremos recorde de uma grande emoção para todos A entidade não permite a entra- — quilo aos visitantes, 

º 

Consulte as faces do seu convênio. 
Y 

em banrisul.com.br/consignado 
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